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1. 4 (EMPAT) FUNGSI PEMERINTAH 

Sumber: Kemenpan RB

LATAR BELAKANG
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Pentingnya Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah

pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada 

Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan).

IDENTITAS

https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_24_thn_2013%2818%29.pdf
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Single Identity Number (SIN) 

o SIN adalah sebuah identitas unik yang dimiliki oleh setiap individu. 

o Di dalamnya tidak hanya memuat jati diri individu, tapi juga informasi lain 

yang terkait dengan data keluarga, kepemilikan asset, data kepolisian, 

perbankan, pajak, dan masih banyak lagi lainnya. 

o SIN bukan saja sebatas nomor individu atau ID Card melainkan identitas 

yang bisa mengakses ke identitas lain seperti halnya social security number 

di Amerika Serikat. 

o Nomor identitas tunggal harus bisa mengakses seluruh sumber informasi di 

Indonesia yang saat ini tersebar di 32 institusi.
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Manfaat SIN : Perspektif dan Wawasan

Secara administratif, single identity number berguna untuk :

o Mempermudah pelayanan publik

o Mengatasi pekerjaan ilegal dan penyalahgunaan imigrasi

o Pencegahan dan deteksi kejahatan dan terorisme

o Mencegah pencurian identitas dan penipuan

o Mencegah akses curang ke pelayanan publik
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Pandemi sebagai Enforce 

Digital disruption

FROM ANALOG LIVING

SERBA FISIK; PERLU TATAP MUKA

 Butuh Ruang besar, ruang kerja dan Proses 

yang panjang, infrastruktur fisik peralatan, 

peralatan, prosedural

 TO DIGITAL LIVING

SERBA DIGITAL; TIDAK PERLU TATAP 

MUKA

 Perlu dukungan infrastruktur digital, 
digital leadership, transformasi, alam

lebih bersih, efisien, cepat, mudah, 

transparant
Rainald Kasali
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Single Identity Number

https://infokomputer.grid.id/read/122286842/pemerintah-masih-kumpulkan-data-program-single-identity-number

https://infokomputer.grid.id/read/122288859/single-identity-number-memiliki-dampak-sangat-berbahaya-jika-

bocor
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Contoh Kasus : Pembobolan Rekening Nasabah

Melalui Nomor Ponsel
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https://www.cnbcindonesia.com/search?query=pembobolan+bank


Peluang dan Tantangan

Single Identity Number (SIN)
o Kehilangan Anonimitas

Ciri khas dari masyarakat yang bebas dan demokratis 

adalah kemampuannya menjalankan bisnis tanpa

gangguan atau misalnya ”gangguan” dari negara. SIN 

dapat mengancam aturan tersebut.

o Pencocokan Data
Manajemen informasi elektronik menunjukkan bahwa

warga negara memiliki serangkaian hubungan diskrit

dengan berbagai lembaga negara. Berbagai otoritas

pemerintah - kesehatan, pajak, motor kendaraan, asuransi

pekerjaan, dan lainnya - masing-masing memiliki arsip dan 
catatan tersendiri mengenai tanggung jawab khusus

mereka dan berbagai warga yang mereka layani.





Peluang dan Tantangan

Single Identity Number (SIN)

o Secara mendasar SIN dapat mengubah hubungan antara
warga negara dan negara

"Jika Anda tidak menyembunyikan apa pun, Anda tidak perlu takut." Ada banyak hal yang kita
rahasiakan meskipun kita tidak takut akibatnya jika diketahui. Tidak ada hal buruk yang akan
terjadi jika orang tahu detail keuangan kita.  

 Terlepas dari semua keberatan atau ketakutan tersebut, ada rangkaian keberatan teknis,
terutama : Tingkat kesalahan dalam database pemerintah, yang masih sangat besar.

 Gagasan bahwa warga negara dapat mengubah alamat satu kali melalui formulir yang
diserahkan ke satu otoritas dan meminta perubahan tersebut berlaku sama melalui semua
departemen pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dengan diterima
adalah hal yang sangat menarik.



Pasal 1 angka 12 Undang–Undang (UU) 23/2006 
tentang Administrasi Kependudukan
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TUNTUTAN TERHADAP SIN



*Urgensi Kolaborasi Lintas Sektoral Untuk Single Identity Number



Empat Pilar Hubungan Diantara “Big 

Data” – Privasi Dalam Pengelolaan SIN

TRANSPARANCY

PRIVACY BY DESIGN

ACOUNTABILITY

USER CONTROL

BIG 

DATA

DIGNITY

FREEDOM

PRIVACY
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Local Learning and
Model Fusion

Mining from sparse, 
Uncertainty, 

and Uncompleted Data 

Mining Complex 

and Dynamics Data

Big Data 
Mining 
Platform

Single Identity Number sebagai Big Data 
Harus Dikelola Dengan Baik

Information Sharing 

and Data Privacy

Big Data Application 

and knowledge
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Harapan Warga untuk Layanan Otentikasi On-Line 
(termasuk Single Identity Number)-1

1. Aman dan Kecepatan

2. Kesederhanaan dan kemudahan penggunaan - tingkat 
bahasa, tanpa jargon

3. Sebuah sistem yang memiliki keamanan kelas dunia dan 
menggunakan teknologi kelas dunia

4. Perlindungan informasi pribadi

5. Persetujuan resmi sebelum berbagi data dilakukan
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Harapan Warga untuk Layanan Otentikasi On-Line 

(termasuk Single Identity Number)-2

6. Dalam kebanyakan kasus - satu kata sandi / log in untuk semua transaksi 

dengan pemerintah

7. Pilihan - pilihan untuk dapat bekerja melalui saluran lain

8. Pendidikan dan informasi - untuk meningkatkan kesadaran akan 

penawaran layanan yang aman dan untuk membantu orang 

menggunakan sistem

9. Akses ke manusia - untuk bantuan, dukungan, pertanyaan, dll.
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Sebuah Pemikiran: Stock & Flow Kartu

Identitas

12/4/2020 19Informasi dapat berkembang

Semua kebutuhan

dapat diakses dari

Kartu Identitas; Efektif, 

Efisien, Ekonomis dan 

Equity



Urgensi Langkah Selanjutnya Untuk Ditindaklanjuti …

o Bagaimana pemerintah mengembangkan dan menerapkan 
satu layanan otentikasi ramah privasi untuk akses yang aman ke 
Layanan On-Line Pemerintah dengan database Single Identity 
Number (SIN) ?

o Bagaimana pengelolaan database Single Identity Number (SIN) 
– dapat dipercayakan kepada salah satu pihak (misal : 
Kemendagri) dengan penguatan empat pilar (Transparansi, 
Privasi yang didesain, Pengendalian User, Akuntabilitas) serta
pengawasan melekat dan keterlibatan intens dan kolaborasi
dari stakeholder eksternal (stakeholder multi dan bahkan lintas
sektor) ?
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Urgensi Langkah Selanjutnya Untuk Ditindaklanjuti …

o Penguatan terhadap pengawasan dalam penggunaan

teknologi informasi yang terkait dengan SIN

o Mengurangi terjadinya symmetries dan asymmetries information

untuk kepentingan - kepentingan tertentu baik dalam bisnis

maupun dalam pelayanan
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Pentingnya Identitas : Konteks Dalam Pemerintahan

dan Tata Kelola Pemerintahan

(Government & Governance)

o Konteks Pemerintahan : Bekerja Bersama untuk kepentingan publik

dan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diyakini dan nilai

sebagai sebuah kepentingan masyarakat.

o Karena sebuah identitas adalah SANGAT PENTING bagi

masyarakat, pemerintah, dan bagi institusi kita.

o Mengelola Identitas dari Warga Negara secara efektif sama

dengan upaya memaksimalkan nilai publik (public value) bagi

seluruh stakeholder terkait.
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2020
MOHON BERKENAN MEMBERIKAN 

MASUKAN

TERIMAKASIH

Endang Wirjatmi


